
Звіт 

про результати роботи VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах 

інноваційної трансформації соціально-економічних систем» 

 

25 листопада 2020 року у м. Кропивницький на базі кафедри аудиту, 

обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного 

університету відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної 

трансформації соціально-економічних систем». 

Робота конференції відбувалась за 6 секціями – Проблеми інноваційної 

трансформації соціально-економічних систем; Політика в сфері обліку, 

оподаткування та аудиту як інструмент регулювання соціально-економічного 

розвитку; Оподаткування підприємницької діяльності та сучасні системи 

корпоративного податкового менеджменту; Сучасні імперативи розвитку 

теорії, методології та організації обліку в умовах функціонування 

інформаційної економіки; Трансформація ролі та завдань державного, 

незалежного та внутрішнього аудиту в умовах поглиблення глобалізаційних 

процесів та інноваційних трансформацій; Інформаційно-аналітичне 

забезпечення та сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-

економічними системами. 

Дана конференція проводилась увосьме, кількість учасників зросла та 

міжнародні горизонти розширились за рахунок науковців із Польщі, Грузії та 

Білорусі. Всього у конференції прийняли участь 202 учасника, в т.ч. 34 – 

іноземці, які представили 146 матеріалів тез.  

За результатами конференції всебічно було обговорено такі питання та 

проблемні напрямки: 

1) Оцінка сучасного стану розвитку інновацій та інноваційної 

діяльності в Україні (Очікувані результати – запровадження комплексних 

заходів, які будуть пов‘язані із посиленням впливу соціально-економічних 

важелів на активізацію інноваційної діяльності ). 

2) Формування інтелектуального потенціалу суспільства як фактор 

інноваційного розвитку економіки (Очікувані результати – отримання 

впливових чинників розвитку та реалізації інтелектуального потенціалу 

Кіровоградського регіону).  

3) Інновації у розвитку соціального та людського капіталу (Очікувані 

результати – обґрунтування потреби інновацій у розвитку людського і 

соціального капіталу, розробка науково-методичних рекомендацій щодо 

впровадження інновацій у розвиток людського капіталу та нарощування 

соціального капіталу у суспільстві). 

4) Формування сучасної облікової парадигми в світлі концепції сталого 

розвитку (Очікувані результати – обґрунтування напрямів розвитку облікових 

теорій в сучасних умовах інноваційної трансформації соціально-економічних 

систем). 

5) Сучасні економічні теорії та їх взаємозв’язок з обліковими теоріями. 

(Очікувані результати – розробка пропозицій щодо формування та 

удосконалення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм зі 



спеціальності «Облік і оподаткування»). 

6) Трансформація базових категорій та розвиток об’єктів обліку в 

умовах глобалізації та інформатизації суспільства. (Очікувані результати – 

удосконалення понятійного апарату, що сприяє підвищенню статусу обліку 

як науки та гармонізації процесу спілкування у професійному науковому 

середовищі). 

7) Проблемні аспекти застосування МСФЗ та реалізації Стратегії 

модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

державному секторі на період до 2025 року (Очікувані результати – 

виявлення проблем облікової практики та обґрунтування рекомендацій з їх 

подолання). 

8) Інформаційне забезпечення управління в системі бухгалтерського 

обліку. (Очікувані результати – розробка рекомендацій з удосконалення 

інформаційного забезпечення управління на різних його рівнях).   

9) Організаційний, методичний та податковий аспекти формування 

облікової політики. (Очікувані результати – науково-методичні рекомендації 

з формування облікової політики з врахуванням специфіки видів та розмірів 

економічної діяльності). 

10) Проблемні аспекти застосування інтерактивних форм і методів 

навчання та викладання при підготовці фахівців з обліку та оподаткування. 

(Очікувані результати – впровадження прогресивного досвіду в навчальний 

процес). 

11) Стан і перспективи розвитку та регулювання аудиторської 

діяльності з урахуванням інтеграційного курсу країни у глобальний 

економічний простір. (Очікувані результати – розробка напрямів 

удосконалення механізму регулювання аудиторської діяльності, зовнішньої 

та внутрішньої системи забезпечення якості аудиту, організації та методики 

різних видів аудиторських послуг в умовах інноваційної трансформації 

соціально-економічних систем). 

12) Організація та методика внутрішнього (корпоративного) аудиту. 

(Очікувані результати – науково-методичне обґрунтування напрямів 

удосконалення організації та методики діяльності служб внутрішнього 

(корпоративного) аудиту з урахуванням вимог Міжнародних стандартів 

Інституту внутрішніх аудиторів (IIA)). 

13) Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту. 

(Очікувані результати – обґрунтування напрямів удосконалення організації та 

методики виконання державного фінансового аудиту з урахуванням вимог 

Міжнародних стандартів вищих органів державного аудиту (ISSAI), 

організаційної структури системи державного аудиту з визначенням 

функціональних взаємозв’язків). 

14) Формування і реалізація податкової політики держави в умовах 

інтеграційних процесів. (Очікувані результати – визначення пріоритетних 

напрямів удосконалення податкової системи з метою забезпечення надійної 

фінансової основи функціонування держави і створення умов для зростання 

ВВП (як передумови підвищення зацікавленості в нашій державі як у новому 

члені ЄС); врахування вимог щодо приведення положень вітчизняного 

податкового законодавства у відповідність до директив ЄС, імплементація 



прогресивної закордонної практики та гармонізація механізмів оподаткування 

країн ЄС в Україні). 

15) Організація, методологія та практика адміністрування податків в 

Україні. (Очікувані результати – збалансування інтересів платників податків 

та держави, забезпечення повного і своєчасного виконання бюджетів різних 

рівнів за податковими надходженнями при одночасному зниженні 

податкового навантаження на платників податків, підвищення рівня 

податкової культури у суспільстві). 

16) Економічний аналіз та обліково-аналітичне забезпечення 

управління діяльністю суб’єктів господарювання. (Очікувані результати – 

розробка та впровадження адаптивної обліково-аналітичної моделі у 

господарську діяльність підприємств, яка сприятиме ефективному прийняттю 

управлінських рішень). 

17) Дослідження можливості використання сучасних інформаційно-

телекомунікаційних технологій у дистанційному навчанні (Очікувані 

результати – виявлення та систематизація комплексу проблем, що заважають 

впровадженню дистанційного навчання, а також чинників, що впливають на 

якість дистанційної освіти). 

18) Інформаційне забезпечення формування податкової звітності в 

системі бухгалтерського обліку, сучасні інформаційні технології при 

формуванні та поданні податкової звітності (Очікувані результати – розробка 

рекомендацій з оптимізації інформаційного забезпечення формування 

податкової звітності, гармонізація та узгодження бухгалтерського і 

податкового законодавства в різних сферах діяльності з метою детінізації 

економіки). 

19) Фінансове регулювання інноваційної трансформації соціально-

економічних систем. (Очікувані результати – розробка напрямів розвитку 

інституційних засад державного фінансового регулювання соціально-

економічних систем, шляхів удосконалення бюджетного регулювання, в тому 

числі фінансово-бюджетного забезпечення соціальної сфери, механізму 

фінансового управління державно-приватним партнерством, державного 

регулювання ринку фінансових послуг) 

20) Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів формування та 

реалізації маркетингової політики. (Очікувані результати – розробка підходів 

щодо побудови комплексної системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення маркетингової діяльності суб’єктів господарювання, 

оптимальних стратегій та планів маркетингу, які б забезпечували задоволення 

суспільних потреб на ринку та підвищення прибутковості діяльності суб’єктів 

господарювання в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних 

систем) 

Всі матеріали конференції було надіслано учасникам, підтягнуто їх 

платформою Google Scholar в особистий профіль авторів та розміщено на 

офіційному сайті ЦНТУ. 

 

 

Секретар оргкомітету конференції                          О.Б. Пугаченко 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzPWW6OLnAhWEzMQBHcRIDpQQFjACegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AOvVaw0EsBbxLkLeagBX_vue5ltw

